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Article 1. Naturalesa i fonament.
Fent ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i
per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases de
Règim Local i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la
taxa per concurrència a les proves selectives convocades per la Corporació per
a l'ingrés de personal al seu servei,  que es regirà per la present ordenança
fiscal, les normes de la qual atenen al previngut en l'article 57 del citat RDL.

Article 2. Fet imposable.
Constitueix  el  fet  imposable  de  la  taxa  l'activitat  tècnica  i  administrativa
desenvolupada  amb  motiu  de  la  convocatòria  i  celebració  de  les  proves
convocades  per  la  Corporació  per  a  l'ingrés  de  personal  al  servei  d'aquest
Ajuntament.
Les  places  que  s'ocupen  pel  procediment  de  mobilitat  o  promoció
interadministrativa també estaran subjectes a la taxa.

Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes  passius  les  persones  físiques,  que  sol·liciten  participar  en  la
celebració de les proves selectives per a l'ingrés del personal al servei d'aquest
Ajuntament.

Article 4. Classe de prova selectiva (import per grup).
Grup A i B: 111,98 euros
Grup C: 101,80 euros
Grup D i E: 91,62 euros

Article 5. Meritació.
S'esdevinga la taxa i naix la corresponent obligació de contribuir, per la inclusió
en les llistes d'admesos de les esmentades proves. No obstant això, s'efectuarà
el  depòsit  previ  del  seu  import  total  dins  del  termini  de  presentació  de



sol·licituds. Per tant, la no inclusió en la llista d'admesos atorga el dret a la
devolució  de  les  quantitats  depositades,  prèvia  sol·licitud  expressa  de
l'interessat.  Si  en  el  termini  de  dos  mesos  des  de  la  sol·licitud  no  rep
comunicació aquesta s'entendrà estimatòria.

Article 6. Ingrés.
Juntament amb la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es
presentarà còpia de la carta de pagament acreditativa d'haver efectuat l'ingrés
corresponent en un compte bancari a nom d'aquest Ajuntament o gir postal de
la quota de la prova en la participació de la qual es va sol·licitar.

Disposició final

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la publicació de la seua
aprovació definitiva en el “Butlletí Oficial” de la província, i romandrà en vigor
fins a la seua modificació o derogació expresses. Tot això en compliment del
que es disposa en l'article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei d'Hisendes Locals.


